......................, ............................
miasto,

data

godzina

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani oświadczamy, że dobrowolnie i bez żadnego przymusu chcemy wziąć
udział w grze o tytule „Okup” w wersji ............., a podpisując to oświadczenie potwierdzamy, że
zapoznaliśmy się z poniższym regulaminem i zdajemy sobie sprawę, że w grze nie mogą brać
udziału osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających, alkoholu, chorujące na
epilepsję, klaustrofobię, ostrą astmę, a także kobiety w ciąży.
Podpisy Uczestników:
1 ....................................
2 ....................................
3 ....................................
4 ....................................

REGULAMIN
1. Scenariusz gry „Okup” przeznaczony jest dla 2, 3 lub 4 osób i tylko takie grupy mogą wziąć
w nim udział.
2. Udział w grze mogą wziąć jedynie pełnoletnie osoby. W przypadku wątpliwości obsługi
uczestnicy zgadzają się na okazanie niezbędnych dokumentów potwierdzających wiek.
3. Obsługa zastrzega sobie prawo odmowy wstępu, jeśli zachodzi podejrzenie, że
uczestnicy znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub są niepełnoletni.
4. W przypadku, gdyby w trakcie gry pojawił się ktokolwiek z obsługi lub
6. Ze względu na bezwzględny zakaz używania urządzeń rejestrujących, w tym
telefonów, wszystkie takie urządzenie bedą zatrzymywane i chowane w depozycie. W przypadku złamania tego zakazu lub nie oddania takich urządzeń do depozytu gra będzie natychmiastowo przerwana.
7. W przypadku, gdyby uczestnicy w dowolnym momencie chcieli przerwać grę,
należy głośno i wyrażnie wypowiedzieć hasło bezpieczeństwa: CHCĘ WYJŚĆ.
Hasło bezpieczeństwa może zostać wykorzystane przez pojedynczego uczestnika.
W takim przypadku wyprowadzony zostanie tylko jeden gracz, pozostałe osoby mogą
kontynuować grę z zastrzeżeniem, że minimalna ilość uczestników w pokoju to
2 osoby.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Exit Now sp. z o.o., ul. Mińska 65, 03-289 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: ido@adventurehunters.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) w celu uczestnictwa Pani/Pana w grze- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) wizerunek Pani/Pana w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez administratora działalnością- na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uczestnictwa w grze.

